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VOORWOORD 

 

Mijn naam is Dane Cvetkovic, geboren op 8 december 1998 in Someren. Momenteel ben ik 

hard op weg om de top te bereiken in de golfsport. Om dit effectief te realiseren heb ik uw steun 

nodig.  

 

De internationale wedstrijden waar ik nu aan kan gaan deelnemen zijn voor mijn ouders en mij 

niet meer te bekostigen zonder de support van mensen die in mij geloven en mij willen 

ondersteunen in het bereiken van mijn doelen. Om deze reden heb ik mijn best gedaan een 

duidelijk sponsorplan te schrijven, waarin de benodigde onderdelen staan omschreven. 

 

Mocht u na het lezen van dit plan nog vragen hebben, dan beantwoord ik ze graag.  

 

 
                Clubkampioenschap Eindhovensche Golf, 2021. 

 
SPORTIEVE PRESTATIES - 2021 

 

- 1e plaats Servisch Nationaal Strokeplay Kampioenschap (71/71/74) 

- 1e plaats Servisch Nationaal Matchplay Kampioenschap 

- 2e plaats Noordwijkse Junior Open (74/70/81) 

- 9e plaats DAC- Internationaal Nederlands Amateur Kampioenschap (70/70/73/69) 

- 2e plaats Voorjaarswedstrijd (69/75/65) 

- 1e plaats Clubkampioenschap Strokeplay Eindhovensche Golf (73/67/73) 

- 12e plaats Nationaal Open (pro’s en amateurs) (76/70/72/70) 
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OVER MIJ 

 

Als 12-jarige maakte ik voor de eerste keer kennis met de golfsport. Mijn vader en zijn collega 

gingen naar een clinic op golfbaan Het Woold en namen mijn broertjes en mij mee. Golfen 

was vooraf niet iets dat ik verwachtte vaker te gaan doen, maar eenmaal met de club in mijn 

handen was ik verkocht. Kort hierna werden de 18-holes in Asten/Heusden aangelegd. Vanaf 

dat moment was ik niet meer van de golfbaan te krijgen.   

 

Na vele uren trainen op golfbaan Het Woold en dankzij de hulp van onder andere mijn eerste 

coaches Nick Goedhart en Rob Mouwen, boekte ik snelle progressie. Daarnaast werd er een 

golfbaan gebouwd in het dorp waar ik vandaan kom: Golfbaan de Swinkelsche. Hierdoor 

werden de mogelijkheden om mijn golfspel te verbeteren uitgebreid.  

 

Na het behalen van mijn gymnasiumdiploma in 2016, werd mij - dankzij mijn tot dan toe 

behaalde prestaties - aangeboden om voor het Servische nationale team te spelen. Daarnaast 

kreeg ik via de voormalig bondscoach van de Nederlandse Golf Federatie, Eric der Kinderen, 

de mogelijkheid om lid te worden van de Eindhovensche Golf in Valkenswaard. Mijn doel 

werd duidelijk: ik wil spelen met de beste golfers van de wereld.  

 

In de winter van 2019 heb ik mijn tijd besteed aan het bestuderen van golf. Elk onderdeel van 

het spel kwam aan bod: technieken, hoe optimaliseer ik mijn trainingen, voeding, slaap, fysieke 

trainingen, het mentale aspect. Dit zorgde ervoor dat ik beter begreep hoe ik mijn spel moest 

verbeteren. Toen de golfbanen weer open mochten daalde mijn handicap in slechts 4 maanden 

tijd van +0.5 naar +2.3. Deze trend bleef ik volgen, en slechts een jaar later, na een goed seizoen 

in 2021, speel ik met een handicap van +4.2.  

 

Momenteel ben ik geplaatst als de nummer 1 amateur golfer op de ranglijst van Servië en de 

nummer 8 van Nederland. Hoewel ik wat later ben begonnen dan de meesten, maak ik dankzij 

hard en gestructureerd werken de juiste progressie. Om mijn spel verder zo scherp mogelijk te 

houden, word ik geholpen door een aantal topcoaches in zowel het technische aspect als het 

fysieke en mentale aspect. Hun kennis en begeleiding, in combinatie met mijn eigen constante 

speurwerk, zorgen ervoor dat ik me bezighoud met de juiste zaken.   

 

Het pad dat ik voor mijzelf heb uitgestippeld focust zich voornamelijk op het lange termijn 

doel: bij de top spelen op de Europese Tour. Verder wil ik concurreren onder de Servische 

Vlag op de Olympische Spelen van 2028. Voordat ik aan mijn professionele carrière begin zal 

ik mijn plek op de nationale en internationale ranglijsten verbeteren, en concurreren op de top 

toernooien. De juiste doelen stellen, die beide ambitieus en realistisch zijn, is essentieel. 

Vervolgens komt het aan op de dagelijkse uitvoering van mijn plan, wat volledig gericht is op 

het consistent verlagen van mijn scores in trainingen en wedstrijden.  

 

Door al de gelezen boeken en beluisterde podcasts heb ik een grote interesse ontwikkeld in de 

sportpsychologie. In 2020 heb ik dan ook de keuze gemaakt om psychologie te gaan studeren 

op de Universiteit van Tilburg. Over twee jaar, na het afronden van mijn bachelor Psychology, 

zal ik de overstap overmaken naar het professioneel niveau.  
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JAARPLANNING 

 

Het jaar begint met de Hoofdklasse van de NGF-competitie. Ik speel voor de Heren 1 van de 

Eindhovensche Golf. Hierna speel ik verschillende grote internationale en nationale 

wedstrijden. De grootste toernooien waar ik dit jaar aan zal deelnemen zijn:  

 

- 22-25 juni: Europees Amateur Kampioenschap in Spanje 

- 11-13 aug: DAC- Internationaal Nederlands Amateur Kampioenschap 

- 28 aug-3 sept: Wereld Amateur Team Kampioenschap in Frankrijk 

 

Het trainingsseizoen is verdeeld in een voorbereidingsperiode, een wedstrijdperiode, en een 

rustperiode. De voorbereidingsperiode loopt van december tot en met februari. Hier streef ik 

naar de ontwikkeling van mijn technische, fysieke, en mentale vaardigheden. De 

wedstrijdperiode loopt van maart tot en met oktober. Hier ligt de focus op het aanscherpen van 

mijn spel en simpelweg op het lager scoren. Tijdens mijn rustperiode in november is de 

golfbelasting minimaal. Hier ben ik dan ook meer bezig met het evalueren van het afgelopen 

seizoen: wat kan beter en hoe ga ik dit realiseren?  

 

      

 
       Europees Amateur Kampioenschap, 2020. 

 

 

 



 5 

DOELSTELLINGEN 

 

De eerste doelstelling op de golfbaan is heel simpel: zo snel mogelijk op de Europese Tour 

komen. Om dit te verwezenlijken heb ik een aantal subdoelen gesteld die mijn pad duidelijk 

weergeven. Om een overzichtelijk beeld te geven van mijn doelstellingen, zal ik deze hieronder 

vermelden. 
 

2022:   Top 100 Europees Amateur Ranking 

  Top 400 Wereld Amateur Ranking 

2023:  Top 30 Europees Amateur Ranking 

  Top 100 Wereld Amateur Ranking 

2024:  Status professional aanvragen, mits ik mijn studie (bijna) heb afgerond.  

  Top-20 ProGolfTour/Alps Tour 

2025:  Top-5 ProGolfTour/Alps Tour 

  Competitief scoringsgemiddelde: <70.0. 

2026-2028: Promotie vanuit Challenge Tour naar Europese Tour 
 

Lange termijn: mijzelf vestigen bij de absolute Europese- en later Wereldtop. 

 

Deze winter had als prioriteit om mijn plan aan te scherpen, en aan de hand daarvan trainingen 

uit te zetten om mijn spel te optimaliseren. Als alles volgens plan verloopt zal ik in 2024 als 

professioneel golfer starten op de ProGolfTour of de Alps Tour. Met de juiste trainingen en het 

opgedane wedstrijdritme is mijn doelstelling om hier binnen twee jaar door te kunnen 

promoveren naar de Challenge Tour. Vervolgens is het doel om drie jaar later op de Europese 

Tour te staan. Gaandeweg zal ik het proces blijven evalueren en indien nodig mijn 

doelstellingen aanpassen. 

 

Mijn doel op elk toernooi is winnen. Echter focus ik me op het proces dat ik voorhand bepaald 

heb, waarvan ik geloof dat het me naar dat doel gaat leiden. Bijvoorbeeld probeer ik tijdens het 

spelen enkel bezig te zijn met mijn spel in dat moment, en niet met de mogelijke uitkomst op 

het eind van de ronde. 

 

Ik sta vooral achter hard werken en in het continu zoeken naar wat ik kan verbeteren. De 

combinatie van een doelmatig meerjarenplan, strakke begeleiding en intrinsieke motivatie gaan 

mij de doorslag geven om de nodige stappen te kunnen maken.  
 

 
               Sloveens Internationaal Kampioenschap, 2019 
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KOSTENPLAATJE 

 

De kosten die ik als topamateur moet maken bedragen zo’n €35.000,- per jaar. Als beginnend 

professioneel golfer zal dit oplopen tot ongeveer €45.000,- per jaar. Tot op heden komen de 

financiële middelen om mijn golfprestaties te verbeteren voornamelijk uit grote bijdragen van 

mijn ouders en mijzelf. Vanwege mijn verbeterde niveau de afgelopen jaren is het niet meer 

mogelijk om dit op deze manier volledig en optimaal te bekostigen. 

 

Er zijn vanaf dit jaar geen beperkingen meer wat betreft sponsoring regelingen. De weg is lang 

en de kosten zijn relatief hoog. Om de kosten verder te dekken ben ik op zoek naar bedrijven 

en particulieren die mij financieel willen ondersteunen. Vandaar dat ik nu een beroep op u doe 

om financiële steun te bieden voor de aankomende jaren. Namelijk, in de vorm van sponsoring. 

In ruil hiervoor ben ik uiteraard graag bereid iets voor u terug te doen. 

 

Hier vindt u de jaarlijkse kosten die door mij gemaakt moeten worden om mijn doelstellingen 

te behalen. Globaal gezien gaat het om de volgende kosten voor mijn laatste jaren als 

topamateur:  

 

Toernooi kosten (inschrijfgeld, reis- en verblijfkosten) € 18.500,- 

Lidmaatschappen golfbanen € 1.850,- 

Auto/benzine voor trainingen/wedstrijden € 3.000,- 

Coaching/trainingen € 5.500,- 

Materiaal € 2.500,- 

Voeding/supplementen € 1.200,- 

Onvoorziene kosten € 2.000,- 

Totaal € 34.550,- 

 

 
  Dutch International Amateur Championship, 2021. 
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SPONSORING 

 

De gemiddelde leeftijd op de Europese Tour is 32. De weg is lang, maar met uw support en de 

juiste mensen om me heen, hoop ik mijn doelen als golfer te bereiken. U kunt mij op dit pad 

ondersteunen via de volgende mogelijkheden: 

 

De 100-club: Een eenmalige donatie van € 100,- per jaar. Als teken van waardering voor uw 

support krijgt u een maandelijkse nieuwsbrief met mijn ervaringen. Daarnaast krijgt u advies 

over hoe u uw eigen spel kunt verbeteren, en tegelijkertijd volgt u me op mijn reis naar het 

professioneel niveau. 

 

Om andere opties mogelijk te maken heb ik een aantal sponsorpakketten opgesteld. Deze 

pakketten zijn gelimiteerd aan een bepaalde hoeveelheid, zodat het goed te combineren is met 

mijn speelschema: 

 

Pakket Brons: € 750,- excl. BTW 

- Spelen 18 holes met mij op de Eindhovensche Golf of Het Woold (incl. 2 relaties) 

- Maandelijkse mail met mijn ervaringen en handige tips 

 

Pakket Zilver: € 2.000,- excl. BTW 

- Spelen 2x 18 holes met mij op de Eindhovensche Golf of Het Woold (incl. 2 - 5 relaties) 

- Twee privé trainingen met mij en topcoach Jeroen Krietemeijer (mijn hoofdcoach) 

- Naamsvermelding/bedrijfslogo op mijn platformen (incl. toekomstige website) 

- Maandelijkse mail met mijn ervaringen en handige tips 

 

Pakket Goud: € 4.500,- tot € 6.500,- excl. BTW 

- Spelen 3x 18 holes met mij op de Eindhovensche Golf of het Woold (met 2 - 5 relaties) 

- Drie privé trainingen met mij en topcoach Jeroen Krietemeijer (mijn hoofdcoach) 

- Een privé training met mij en topcoach Phil Allen op The Dutch 

- Logo-opties op pet/kleding: in overleg 

- Naamsvermelding/bedrijfslogo op mijn platformen (incl. toekomstige website) 

- Maandelijkse mail met mijn ervaringen en handige tips 

 

Eigen pakket: op maat gemaakt 

- U kunt aan de hand van uw wensen - en mijn mogelijkheden - uw eigen pakket 

samenstellen, denk hierbij ook aan logo sponsoring. Maatwerk is in overleg mogelijk. 

 
 

* U krijgt de rekening in de vorm van een sponsor rekening.  

** Ingang van uw pakket is een jaar lang vanaf het moment dat u meedoet. 

 

Wilt u mij steunen op één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden:  

- De 100-club 

- Sponsorpakketten 

 

Of denkt u mij te kunnen helpen op een andere manier? 

 

Neem dan contact op via: dane_cvetkovic@hotmail.com  

 

 

 

mailto:dane_cvetkovic@hotmail.com
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DANKWOORD 

 

Ik hoop dat u zo een duidelijk beeld heeft gekregen van mijn doelstellingen en de reden waarom 

ik om uw steun vraag. De stap naar professioneel golfer is niet zomaar een stap. Ik heb 

vertrouwen in mijn toekomst, hopelijk u ook. Bij deze wil ik u bedanken voor uw tijd en moeite 

om dit sponsorplan door te nemen. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 

 

Met sportieve groet, 

 

Dane Cvetkovic 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Golfbaan het Woold, 2011. 

 

LET’S GET IN TOUCH!  
 

E: dane_cvetkovic@hotmail.com 

T: +31 (0) 681 835 134 

 
 

Wilt u een vrijblijvende donatie storten?  

Dat is mogelijk op rekeningnummer NL42 RABO 0151 4830 35 t.n.v. Dane Cvetkovic.  

https://www.facebook.com/dane.cvetkovic/
https://www.instagram.com/danecvetkovic/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/dane-cvetkovic-a57039234/
https://www.linkedin.com/in/dane-cvetkovic-a57039234/

